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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΕΙΕ) 

1. Σεμινάριο πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European 

Resuscitation Council [ERC]), μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Εκπαίδευσης 

Εκπαίδευση στην βασική υποστήριξη της ζωής και στον αυτόματο εξωτερικό 

απινιδωτή (BLS/AED). 

Το σεμινάριο BLS/AED είναι ένα απόλυτα πιστοποιημένο και εγκεκριμένο από 

το European Resuscitation Council (ERC) σεμινάριο, εγκεκριμένο και από την 

American Heart Association (AHA) και πληροί απόλυτα τις προδιαγραφές του 

ΚΕΣΥ (Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας). 

Τα σεμινάρια BLS/AED πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις τελευταίες 

ισχύουσες οδηγίες του ERC (10/2015, 2/2016) και είναι απόλυτα τυποποιημένα 

σύμφωνα με την ισχύουσα τυποποίηση ERC. 

Το σεμινάριο BLS/AED (Basic Life Support/Automated External Defibrillation) 

είναι ένα σεμινάριο διάρκειας 4-5 ωρών και αφορά στην καρδιοπνευμονική 

αναζωογόνηση και στην χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή. Ο 

πτυχιούχος είναι πιστοποιημένος πάροχος καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης 

και χρήστης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή. Νομικά είναι καλυμμένος στην 

Ελλάδα (ΦΕΚ 219B/22-2-2007), Ευρώπη, Αυστραλία, (μέσω ERC), ΗΠΑ/Καναδά 

(μέσω AHA) και Ιαπωνία για καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χρήση του 

αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή. 

Το σεμινάριο αποτελείται από δύο τυποποιημένες διαλέξεις του ERC (στα 

ελληνικά), τρεις επιδείξεις και τρεις σταθμούς δεξιοτήτων, οι οποίοι 

πραγματοποιούνται σε ομάδες και υπό την καθοδήγηση έμπειρων και 

πιστοποιημένων από το ERC εκπαιδευτών CPR/AED. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πολίτες, γιατρούς, νοσηλευτικό και παραϊατρικό 

προσωπικό. 

Το κόστος του σεμιναρίου είναι €30/άτομο και συμπεριλαμβάνει τσάντα, 

γραφική ύλη, επίσημο εγχειρίδιο του ERC, δικαιώματα ERC, δικαιώματα πτυχίου 

ERC. 
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2. Εκπαίδευση που οργανώνεται και πιστοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής 

Εκπαίδευσης (ΕΕΙΕ) 

 

A. «Σωτήριες Πρώτες Βοήθειες για Παιδιά» 

Είναι ένα σεμινάριο αναγνώρισης και αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών που 

αφορούν σε παιδιά και νήπια. 

Περιλαμβάνει τις ενότητες: 

o Διαφορές ενηλίκων – παιδιών 

o Προσέγγιση του πάσχοντος παιδιού 

o Αναγνώριση και αντιμετώπιση απόφραξης αεραγωγού, ανεπάρκειας αναπνοής 

και κυκλοφορίας 

o Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), χρήση αυτόματου εξωτερικού 

απινιδωτή σε παιδιά 

o Αντιμετώπιση πνιγμονής (αφαίρεση ξένου σώματος) 

o Πνιγμός 

o Σπασμοί (επιληπτικοί και πυρετικοί) 

o Βασικές πρώτες βοήθειες στο τραύμα  

o Αντιμετώπιση αιμορραγίας (ρινορραγία, κλπ) 

o Ορθοπεδικό τραύμα 

o Έγκαυμα 

o Πρώτες βοήθειες σε δηλητηριάσεις 

o Ηλεκτροπληξία 

o Δήγματα εντόμων, αρθρόποδων, ερπετών και θηλαστικών 

o Αλλεργικές αντιδράσεις 

o Διαταραχές σακχάρου, διαβήτης 

o Χρήση ιατρικού οξυγόνου 

Το σεμινάριο διαρκεί περίπου 8 ώρες και γίνεται με οπτικο-ακουστικά μέσα 

(PowerPoint), αντίστοιχες επιδείξεις και τους ανάλογους σταθμούς δεξιοτήτων. Σε 

όλους τους εκπαιδευόμενους θα δοθούν σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή, που 

θα καλύπτουν όλη την διδαχθείσα ύλη και επιπλέον διδακτικά βίντεο. Οι 

σημειώσεις είναι σε μορφή .pdf σε CDROM και έχουν πρόσφατο ISBN 

(κατατεθειμένες στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος).  
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Πιστοποίηση παρακολούθησης σεμιναρίου χορηγείται από την Ελληνική Εταιρεία 

Ιατρικής Εκπαίδευσης (ΕΕΙΕ), που συνεργάζεται με το ERC και την ITACCS. 

Το κόστος του σεμιναρίου είναι €40/άτομο και συμπεριλαμβάνει τσάντα, γραφική 

ύλη, δικαιώματα πτυχίου, επίσημο εγχειρίδιο σε CDROM, εκπαιδευτικό υλικό. 

B.  «Σωτήριες Πρώτες Βοήθειες» 

Είναι ένα σεμινάριο αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών που αφορούν σε 

ενήλικες. 

Περιλαμβάνει τις ενότητες: 

o Προσέγγιση του πάσχοντος – Βασικές αρχές 

o Αλγόριθμος A – B – C – D – E (αεραγωγός, αναπνοή, κυκλοφορία, νευρολογική 

εικόνα, προστασία) 

o Πνιγμός 

o Απόφραξη αεραγωγού 

o Τραυματισμοί κεφαλής 

o Ρινορραγία 

o Τραυματισμός θώρακα 

o Ορθοπεδικό τραύμα 

o Ηλεκτροπληξία 

o Έγκαυμα 

o Θερμική εξάντληση – Θερμοπληξία – Υποθερμία – Κρυοπαγήματα  

o Σπασμοί και επιληψία 

o Εγκεφαλικά επεισόδια 

o Άσθμα και παθήσεις αναπνευστικού 

o Υπογλυκαιμία και υπεργλυκαιμία 

o Πρώτες βοήθειες σε δηλητηριάσεις 

o Αλλεργικές αντιδράσεις και αναφυλαξία 

o Οξέα καρδιολογικά περιστατικά: Αναγνώριση και πρώτη αντιμετώπιση 

o Χρήση ιατρικού οξυγόνου 

Το σεμινάριο διαρκεί περίπου 8 ώρες και γίνεται με οπτικο-ακουστικά μέσα 

(PowerPoint), αντίστοιχες επιδείξεις και τους ανάλογους σταθμούς δεξιοτήτων. Σε 

όλους τους εκπαιδευόμενους θα δοθούν σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή, που 

θα καλύπτουν όλη την διδαχθείσα ύλη και επιπλέον διδακτικά βίντεο. Οι 
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σημειώσεις είναι σε μορφή .pdf σε CDROM και έχουν πρόσφατο ISBN 

(κατατεθειμένες στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος).  

Πιστοποίηση παρακολούθησης σεμιναρίου χορηγείται από την Ελληνική Εταιρεία 

Ιατρικής Εκπαίδευσης (ΕΕΙΕ), που συνεργάζεται με το ERC και την ITACCS. 

Το κόστος του σεμιναρίου είναι €40/άτομο και συμπεριλαμβάνει τσάντα, γραφική 

ύλη, δικαιώματα πτυχίου, επίσημο εγχειρίδιο σε CDROM, εκπαιδευτικό υλικό. 

Τα πτυχία/πιστοποιήσεις όλων των σεμιναρίων έχουν διάρκεια τριών ετών. Από το ERC 

και την ITACCS συστήνεται επανεκπαίδευση ανά έτος (brief refresher course). 

Απαραίτητες υποδομές, ενδεικτικά για σεμινάριο 18 ατόμων: 

-Μία (1) αίθουσα χωρητικόπτητας24 καθήμενων, εφοδιασμένη με βιντεοπροβολέα 

-1-2 αίθουσες χωρητικότητας 8 καθήμενων 

Η εκπαίδευση γίνεται σε ολιγομελείς ομάδες, από ιδιαίτερα έμπειρους εκπαιδευτές, 

εργαζόμενους στον χώρο του επείγοντος. Όλοι οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι 

εκπαιδευτές ERC, NAEMT, ITACCS, ACS. 


